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Medidas de apoio ao sector audiovisual e creativo para contrarrestar efectos da Covid-19 
 

Selección de propostas para producir un documental de 
actualidade relacionado coa Covid-19 
 
Santiago, 17/4/2020 

 
O ano 2020 marcará un antes e un despois e estudiarase nos colexios. A TVG quere 
contar como foi ese momento no que as vidas mudaron, onde desde a televisión dixeron 
que había que quedar na casa, unha semana tras outra. Como foi ese tempo no que 
moitos profesionais non deixaron de traballar por todos en ningún momento, asumindo 
riscos para salvar vidas e para acompañar esta situación tan excepcional. Búscase por 
tanto documental de actualidade, producido en HD e en lingua orixinal galega, que fale de 
como se viviu isto en Galicia incluíndo historias profesionais e persoais dos que non 
pararon de traballar durante este tempo, e tamén dos que quedaron na casa. 
 
Duración orientativa: 60 minutos. 
 
Público obxectivo: produto para o gran público, e para emitir nunha franxa de gran 
consumo. 
 
Acceso ao arquivo da CRTVG: ata un máximo do 45% da duración final do documental. 
 
Importe estimado: custo máximo de 20.000.-€ que se axustará en función das 
características técnicas, a calidade e o volume de material de arquivo de CRTVG que se 
incorpore ao contido. 
 
Tipo de contrato: adquisición de tódolos dereitos de propiedade intelectual sobre a obra 
audiovisual para todo o mundo e ata a súa entrada en dominio público. 
 
Prazo de recepción de proxectos: aberto ata o 28 de Abril 2020. 
 
Chamamento dirixido a: produtoras con experiencia contrastada na produción de 
contidos de prime time televisivo. 
 
Envío das propostas: cada proposta deberá incluir un dossier completo (memoria, 
sinopse, estructura narrativa, ficha equipo técnico, cronograma de produción, orzamento 
desglosado, etc) e farase en PDF ao enderezo electrónico: sec.programas@crtvg.es 
facendo constar a referencia Documental Covid-19.   


